
رویترز گزارش داد

تکاپوی ده ها شاهزاده سعودی برای پادشاه نشدن 
محمد بن سلمان

اعضای  برخی  کردند،  اعالم  عربستان  دفتر سلطنتی  به  نزدیک  منابع 
خاندان سلطنتی در عربستان سعودی در میان جنجال جهانی بر سر قتل 
جمال خاشقجی در تالش هستند تا مانع از پادشاه شدن محمد بن سلمان 

شوند.
به گزارش ایسنا، این منابع نزدیک به دفتر سلطنتی عربستان به خبرگزاری رویترز 
گفتند، ده ها شاهزاده و عموزاده  از شاخه های اصلی آل سعود خواهان مشاهده 
تغییری در مسیر جانشینی هستند اما تا وقتی ملک سلمان بن عبدالعزیز ۸۲ ساله 

در قید حیات است کاری نخواهند کرد.
به گزارش رویترز، احتمال نمی رود ملک سلمان پسری که برایش ارجحیت دارد 

را کنار بگذارد.
به گفته سه منبع نزدیک به دفتر سلطنتی، شاهزاده ها به جای آن امکان عملی 

کردن این طرح را بعد از مرگ ملک سلمان بررسی می کنند.
به گفته آنها، شاهزاده احمد بن عبدالعزیز ۷۶ ساله برادر کوچک تر ملک سلمان 

ممکن بر تخت پادشاهی بنشیند.
یکی از این منابع گفت، در این صورت شاهزاده احمد از حمایت اعضای خاندان 

سلطنتی، سازمان های امنیتی و برخی گروه های غربی برخوردار خواهد بود.
احمد اکتبر گذشته بعد از دو ماه و نیم در خارج بودن به ریاض بازگشت و در 
جریان حضورش در خارج از عربستان زمانی که به تظاهرکنندگان در خارج از مقر 
اقامتش در لندن پاسخ می داد از رهبری سعودی انتقاد کرد. تظاهرکنندگان "سقوط 

آل سعود" را فریاد می زدند.
احمد یکی از سه نفری بود که در شورای بیعت )تشکیل شده از بزرگان خاندان 

سلطنتی( با ولیعهدی بن سلمان مخالفت کرد.

پیام مهم بشار اسد به پادشاه اردن
رئیس جمهوری سوریه از طریق هیئت پارلمانی اردن پیامی شفاهی مهمی 

را برای پادشاه این کشور فرستاد.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه عبدالکریم الدغمی، رئیس اسبق پارلمان اردن در 
راس هیئتی به دمشق سفر کرد و این سفر در نوع خود اولین سفر از سال ۲۰۱۱ 

محسوب می شود.
به نقل از المنار، الدغمی در این سفر با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. 
بشار اسد از الدغمی خواست پیام شفاهی را به عبداهلل دوم، پادشاه اردن منتقل کند.
اسد در این پیام گفت: به پادشاه اردن بگویید ما به جلو چشم دوخته ایم نه به 
عقب. مساله جالب توجه در این پیام اسد این است که به نظر می رسد این پیام 
بیشتر از این که پیام سیاسی باشد پیامی سرزنش آمیز است، چرا که چشم دوختن 
به پیش رو به معنای وجود مساله ای در گذشته است که اسد تصمیم گرفته از آن 

چشم پوشی کند.
بشار اسد این پیام را در حالی گفت که اعضای هیئت اردن برای او دست زده و 
درباره پیروزی سرنوشت ساز سوریه صحبت می کردند، با این حال اردن همچنان 
معتقد است که تنها، معادله روسیه، در سوریه حاکم است و اردن به صورت رسمی 
خود را طرف بحران سوریه نمی داند اما بشار اسد همواره نظر دیگری داشته و  
»درعا« را مشکل اردنی می داند. اما برخی نیز می گویند: روابط الدغمی با دولت اردن 
خود دچار تنش است و تصمیم وی برای سفر به دمشق احتماال برای مطرح شدن 
مجددش در عرصه سیاسی از طریق منطقه است. مساله مورد اهمیت این است که 
تحلیلگران در اردن از پیام اسد شگفت زده شده و این سوال را مطرح می کنند که آیا 
اسد در پیام شفاهی خود دنبال سرزنش کردن است یا با غرور درباره نهایی کردن 
جنگ صحبت می کند یا این که این مساله نشان دهنده دعوتی برای باز کردن صفحه 

جدیدی از روابط میان دو کشور است.
از سوی دیگر قرار است محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی امروز )سه شنبه( به اردن 
سفر کند. دستور کار این سفر مشخص نیست اما مساله جالب توجه این است که 
سفر محمد بن زاید به اردن چند ساعت بعد از پیام اسد به پادشاه این کشور صورت 

می گیرد.
درباره روابط اردن و امارات این دو کشور یا در مسیر ازسرگیری روابط گرم از طریق 

ایجاد استراتژی جدید یا در مسیر نوعی از رکود در روابط هستند.

مدافعان حقوق بشر مکزیک از سیاست مهاجرتی ترامپ 
شکایت کردند

از سیاست جدید »دونالد   مکزیک و سه کشور دیگر آمریکای التین 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در برخورد با پناهجویان، در کمیسیون 

آمریکایی حقوق بشر شکایت کردند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روزنامه واشنگتن تایمز، روزنامه مکزیکی »اِل 
یونیورسال« گزارش داد که این شکایت را بازرسان مسائل حقوق بشر مکزیک، 

هندوراس، السالوادور و گواتماال تهیه کرده اند.
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله نهادهای نظارتی حقوق بشر در نظام 
آمریکایی حقوق بشر به شمار می آید که در راستای نظارت بر اجرا و رعایت حقوق 

بشر در سطح کشورهای عضو نظام آمریکایی حقوق بشر تأسیس شده است.
در این شکایت آمده است: مهاجرانی که وارد آمریکا شده اند حتی اگر ورود آنها به 
طور غیرقانونی باشد باید اجازه داشته باشند در این کشور تقاضای پناهندگی کنند.

آنها علیه اعالم ماه گذشته ترامپ درباره اجرایی کردن سیاستی در جلوگیری از 
ورود پناهجویان از مرز جنوب غرب این کشور شکایت کرده اند.

این شکایت اوایل ماه جاری میالدی تنظیم شده و یک مقام هندوراسی در گفت 
و گو با روزنامه مکزیکی آن را تایید کرده است.

مقامات امنیت داخلی آمریکا می گویند ۱۰ هزار و 5۰۰ پناهجو اکنون در سراسر 
مرز مکزیک و آمریکا چادر زده اند و نقشه ورود به آمریکا را می کشند. بسیاری از 
این افراد با حضور درکاروانی از مهاجران از کشورهای آمریکای مرکزی، قصد ورود 

به آمریکا را دارند.
مقام های آمریکا می گویند تقاضای پناهندگی اکثر این افراد غیرقانونی است و 
امیدوار به استفاده از سیاست های آسانگیرانه آمریکا هستند. حامیان حقوق مهاجران 
می گویند آنها دستکم باید اجازه داشته باشند تقاضای پناهندگی خود را ارائه دهند.

این افراد سیاست جدید مرزی ترامپ را غیرقانونی توصیف کرده اند.
یک قاضی فدرال روز دوشنبه به چالش حقوقی مطرح شده از سوی اتحادیه آزادی 

های مدنی آمریکا درخصوص سیاست مهاجرتی ترامپ رسیدگی کرد.

تهديدات  دفع  منظور  به  مقاومتي  سياست  يك  ايران 
اعمالي آمريكا با تمركز بر راهبرد »نگاه به درون« را در 
پيش گرفت تا از اين طريق ظرفيت و قوت اقتصاد ملي 
خود را تقويت كرده و همزمان با بهره برداري از موقعيت 
برترژئوپلتيك خود در مديريت بحران هاي منطقه اي به 
ايفاي نقش سياسي خود بپردازد. با نوعي "اتصال منطقه 
اي«، هدف اصلي اين راهبرد تقويت قدرت ملي و نقش 

منطقه اي ايران است.
یک استاد روابط بین الملل در مجله گلوبال بريف، از امكان 
»توافق بزرگ« بين ايران و آمريكا پس از خروج از برجام خبر داده 
و استدالل هایی درباره این گزاره، که در کنار سایر گزاره های در 

سطح بین الملل محل بحث است را مطرح کرده است.
بين  روابط  استاد  برزگر،  كيهان  دكتر  »تابناک«؛  گزارش  به 
الملل، در مقاله ای که در مجله گلوبال بريف کانادا منتشر کرد، 
نوشت: »در مي ۲۰۱۸ دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا از توافق 
جامع هسته اي بين ايران و قدرت هاي بزرگ )برجام( به منظور 
دستيابي به يك توافق بهتر، در گفتار خودش، خارج شد تا مسائل 
گسترده تري از جمله محدود كردن برنامه موشكي ايران و مهار 
نقش منطقه اي اين كشور را هم مد نظر قرار دهد؛ اما برجام 
تنها حوزه اي بود كه مي توانست ايران را به سمت يك مصالحه 
حداقلي با آمريكا در قالب مذاكرات و تبادالت ديپلماتيك دوجانبه 

هدايت كند.
ترامپ بر این باور است كه اعمال تحريم هاي سخت اقتصادي، 
ايران را از درون ضعيف كرده و كشور را در آستانه فروپاشي می 
برد و همين امر تصميم گيران ايران را مجبور به پذيرش تقاضاهاي 
آمريكا، به ويژه تغيير سياست منطقه اي آن خواهد كرد. هدف 
اصلي ترامپ هم اين است كه نشان دهد به سياست سنتي آمريكا 
در مهار نقش و نفوذ منطقه اي ايران در توازن قواي منطقه اي 
متعهد است. او از اين طريق، سعي دارد تا رضايت متحدين منطقه 
اي اش يعني عربستان سعودي، امارات و اسرائيل را جلب كند. 
اينها كشورهايي هستند كه اكنون در خط اول شكل دهي يك 

ائتالف ضد ايراني در منطقه هستند.
قصد اصلی رئيس جمهور آمريكا از پيگيري اين سياست، انجام 
گفتگوهاي مستقيم با ايران در قالب يك "توافق بزرگ" است كه 
در آن وي بر اساس روحيه معاملهـ  محور خود، خواهان به حداكثر 
رساندن منافع اقتصادي و استراتژيك آمريكا در حداقل زمان ممكن 
است. بعد از چندين دور فشارهاي سياسي و تهديدهاي توييتري 
و درست قبل از اجرايي كردن دور اول تحريم هاي اقتصادي عليه 
ايران در اوايل آگوست ۲۰۱۸، ترامپ ناگهان اعالم كرد، آمادگي 

الزم براي گفت وگو با رهبران ايران در همه زمينه ها و بدون هيچ 
گونه پيش شرطي را دارد. او قبال چند دور مذاكره مشابه با رهبر 
كره شمالي كيم جون اون و رهبر روسيه والديمير پوتين، البته 

بدون دستيابي به نتايج مشخصي انجام داده بود.
اما در حال حاضر، به چند دليل گفت وگوي مستقيم بين ايران 
و آمريكا نامحتمل است؛ نخست اينكه، ايران پيش از اين با آمريكا 
در موضوع هسته اي مذاكره كرد كه نتيجه آن خروج آمريكا از 
برجام و بازگشت به سياست قبلي به اصطالح "تغيير رژيم" بوده 
است. اين مسأله خود يك قدم ديگر بر حس بي اعتمادي و ناامني 

استراتژيك ايران نسبت به اهداف آمريكا افزوده است.
دوم، همزمان با تقويت بي اعتمادي به آمريكا به عنوان يك 
شريك مذاكراتي، ايران اكنون تمايل بيشتري به توافقات چندجانبه 
در روابط بين المللي با ساير كشورها و قدرت هاي جهاني دارد. 
منطق پذيرش اوليه ايران براي ورود به مذاكرات مستقيم با آمريكا 
در گذشته هم بيشتر به منظور شكستن بن بست حاصل از چند 
سال مذاكره هسته اي با طرف غربي و هموار كردن مسير براي 

دستيابي به يك توافق نهايي چندجانبه با قدرت هاي بزرگ بود تا 
از اين طريق هرگونه توجيه بين المللي براي اتصال برنامه هسته اي 

ايران به موضوع افزايش ناامني بين المللي خنثي شود.
سوم، از ديدگاه ايران، برنامه موشكي و سياست منطقه اي آن 
ارتباط مستقيمی با منافع و امنيت ملي كشور دارد؛ لذا هرگونه 
مصالحه روي آنها به گونه اي به عنوان يك موضوع باخت-برد و 
قرار گرفتن ايران در وضعيت باخت تصور مي شود؛ بر اين مبنا، 
از نگاه ايران، اين موضوعات كامال مستقل از مذاكرات هسته اي 
هستند كه بر يك منطق و فرمول برد-برد به سرانجام رسيد و 
مي توانست در شرايطي به نقطه اوليه بازگردد. در واقع، تهران و 
واشنگتن برداشت هاي كامال متضادي از فعاليت هاي هسته اي 
ايران و سياست منطقه اي اين كشور دارند. ايران استدالل مي كند 
كه فعاليت هايش در ماهيت تدافعي است، در حالي كه واشنگتن 

آنها را تهاجمي و گسترش خواهانه فرض مي كند.
ايران انتظار داشت كه برجام منافع اقتصادي و رفع تهديدات 
سياسيـ  امنيتي به همراه داشته باشد. اكنون با خروج آمريكا از 

برجام، هر دوي اين موارد بازگشته اند. همين تحول سبب شده 
تا ايران يك سياست دوجنبه اي براي مواجهه با تهديدات جديد 
آمريكا در پيش بگيرد؛ نخست، ايران اعالم كرد در توافق هسته 
اي بدون حضور آمريكا باقي مي ماند تا از اين طريق احتمال 
هرگونه ائتالف سازي عليه كشور را در سطح بين المللي خنثي 
كند. در اين راستا، تمايل ايران به گسترش بيشتر روابط با روسيه، 
چين، كشورهاي اروپايي و تركيه، يعني همه آنهايي كه به نوعي 
در تضاد با سياست هاي جاري ترامپ در مسائل جهاني قرار دارند، 

تقويت شد.
دوم، ايران يك سياست مقاومتي به منظور دفع تهديدات اعمالي 
آمريكا با تمركز بر راهبرد "نگاه به درون" را در پيش گرفت تا از اين 
طريق ظرفيت و قوت اقتصاد ملي خود را تقويت كرده و همزمان با 
بهره برداري از موقعيت برترژئوپلتيك خود در مديريت بحران هاي 
منطقه اي به ايفاي نقش سياسي خود بپردازد. با نوعي "اتصال 
منطقه اي" هدف اصلي اين راهبرد تقويت قدرت ملي و نقش 

منطقه اي ايران است.«
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عمار حکیم رهبر "ائتالف اصالح و سازندگی" عراق شد
یک منبع آگاه عراقی اعالم کرد که رهبر جریان حکمت ملی عراق به عنوان رهبر "ائتالف اصالح و سازندگی" انتخاب شده است. به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه به سومریه نیوز اعالم کرد که سید عمار حکیم در یک رای گیری به اتفاق آرا به 

عنوان رهبر "ائتالف اصالح و سازندگی" انتخاب شده است. ائتالف اصالح و سازندگی شامل ائتالف "سائرون" به رهبری مقتدی صدر، "جریان حکمت ملی" به رهبری عمار حکیم، ائتالف "نصر" به رهبری حیدر العبادی و چند فراکسیون سیاسی 
دیگر است که می شود گفت بیشترین کرسی های پارلمان عراق را در اختیار دارد.

اخبار در گلوبال بريف مطرح شد؛

امكان »توافق بزرگ« بين ايران و آمريكا 

ظریف:

تحریم  کسی را به میز مذاکره برنمی گرداند

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه تحریم ها هرگز سیاست را 
تغییر نمی دهد، گفت: ایران نه تنها از تحریم های آمریکا عبور می کند، بلکه 

پیشرفت هم خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با جرمی 
هانت همتای انگلیسی اش در تهران در گفت وگو با روزنامه گاردین تاکید کرد که 
جمهوری اسالمی ایران نه تنها از تحریم ها اعمال شده از سوی آمریکا عبور خواهد 

کرد، بلکه پیشرفت هم خواهد کرد.
ظریف گفت: ما به فشار و مقاومت در برابر فشار عادت کرده ایم. تحریم ها همواره 
آسیب زا هستند و به مردم عادی آسیب می رسانند، اما به ندرت سیاست را تغییر 

می دهند و این مشکلی است که تحریم های آمریکا همیشه با آن مواجه بوده است.

وی افزود: این تحریم ها کسی را به میز مذاکره بر نمی گرداند. در حقیقت، این 
تحریم ها عزم آنها را برای مقاومت، مصمم تر می کند.

وزیر امورخارجه کشورمان همچنین تصریح کرد: به طور قطع از این تحریم ها عبور 
خواهیم کرد. ما نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه پیشرفت هم خواهیم داشت. ما تالش 
کرده ایم تا تاثیرات این تحریم ها را بر مردم به حداقل برسانیم، اما مردم عادی و اقتصاد 
تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.ظریف در ادامه مصاحبه خود با گاردین گفت که هرچند 
اقدامات آمریکا به شدت صادرات را کاهش داده است اما اطمینان دارد که صنعت نفت 

ایران بازارهای خود را پیدا خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: همواره برای نفت بازارهایی وجود دارد و این به شرایط و قیمت 

آن بستگی دارد. من معتقدم که ایران همیشه نفت خواهد فروخت.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین ادعای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا را مبنی بر اینکه، این تحریم ها شامل تامین نیازهای بشردوستانه مانند غذا و 
دارو نمی شود را به چالش کشید و گفت: آمریکا تحریم های مالی علیه ایران اعمال 
کرده است. وقتی می خواهید پول جا به جا کنید، بانک از شما سوال نمی کند که آیا 
این پول برای غذا یا سایر اقالم پرداخت می شود، به همین دلیل است که تحریم ها 

همواره غذا و دارو را هم هدف قرار می دهند.
ظریف ادامه داد: آمریکا به تعهدات خود عمل نمی کند. ما بر این باوریم که تمام 
تحریم ها غیرقانونی و بر خالف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است، اما 

آمریکا حتی نسبت به تعهداتی که خود داده است نیز صداقت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ایران از سرعت کند اتحادیه اروپا برای کمک به شرکت های 
اروپایی مایل به ادامه تجارت با ایران، مایوس شده است، گفت: چیزی که اهمیت 
دارد این است که اروپا در این زمینه تعهد سیاسی داده اما متاسفانه تاکنون در زمینه 

عملیاتی کردن این تعهدات، خیلی کند رفتار کرده است.
وزیر امورخارجه ایران اظهار داشت: هانت )وزیر امورخارجه انگلیس( به من اطمینان 
داد که انگلیس به توافق هسته ای باور دارد، با این حال، باید شاهد اقداماتی نیز باشیم.

ظریف درباره موضوع یمن نیز با بیان اینکه ایران سال ها است برای آتش بس تالش 
می کند، گفت: این کابوس انسانی نمی تواند ادامه یابد. اگر ائتالف )تحت فرماندهی 

عربستان( اجازه دهد، تمام یمنی ها آماده هستند که پای میز مذاکره بیایند.
اروپا برای انتخاب میزبان سازوکار مالی با چالش مواجه است

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اروپایی ها می دانند بدون تامین عواید اقتصادی 
برجام امکان تداوم وضعیت وجود ندارد، گفت: اروپایی ها برای مشخص کردن کشور 

میزبان SPV با چالش مواجه هستند.
محمدجواد ظریف در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای تبیین 
سازوکار SPV برای برقراری کانال مالی میان ایران و اروپا، گفت: اروپایی ها عنوان 
می کنند که برای پیدا شدن کشوری که میزبان این سازوکار باشد قدری با چالش 

مواجه هستند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه بحث ها در این موضوع هنوز ادامه دارد 
و با طرف های اروپایی در تماس هستیم تا وضعیت مشخص شود، اظهار کرد: در واقع 
برخی کشورها که به عنوان میزبان پیشنهاد شدند این امر را نپذیرفتند و مذاکرات برای 

مشخص شدن میزبانی سازوکار SPV ادامه دارد.
وی در خصوص آغاز تحریم های یکجانبه آمریکا و در مقابل عدم آغاز بکار سازوکار 
مالی پیشنهاد شده از سوی اروپایی ها، ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم 
کرده که انتخاب های متعددی دارد از این رو انتخاب هایمان براساس منافع ملی  و بر 

اساس سازوکاری که در کشور تعریف شده اتخاذ می شود.
ظریف افزود: اتحادیه اروپا و سایر اعضای باقی مانده برجام می دانند که بدون تامین 
نیازهای جمهوری اسالمی ایران و در واقع عواید اقتصادی که برجام برای کشورمان 

دارد، امکان تداوم وضعیت وجود ندارد.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه چه تصمیمی و در چه 
زمانی این مهم مشخص شود را مقامات کشورمان با توجه به آخرین وضعیت ها 

مشخص خواهند کرد.

یک منبع آگاه سعودی گفته در هفته های اخیر مقامات 
از  آن ها  گفته اند  سعودی  مشاوران  به  آمریکا  بلندپایه 
وزیر  معاون  تقریبا 40 سال  به مدت  که  احمد،  شاهزاده 
کشور بود، به عنوان یک جانشین احتمالی حمایت خواهند 

کرد.
از  تن  ده ها  عربستان،  روابط خارجی  در  بحران  بروز  پی   در 
شاهزادگان خاندان آل سعود برای جلوگیری از صعود محمد بن 

سلمان به پادشاهی تالش می کنند.
به گزارش فرارو، سه منبع نزدیک به دربار پادشاهی عربستان 
به خبرگزاری رویترز گفته اند ده ها شاهزاده بخش های قدرتمند 
جانشینی  ترتیب  در  تغییر  ایجاد  خواستار  سعود  آل  خاندان 
عربستان هستند، اما تا وقتی که ملک سلمان - پدر ۸۲ ساله 
ولیعد- زنده است، آن ها اقدامی نخواهند کرد. آن ها معتقدند بعید 
است که پادشاه موضعی علیه فرزند محبوبش، محمد بن سلمان، 

اتخاذ کند.
آن ها در مقابل، با سایر اعضای خاندان این امکان را بررسی 
می کنند که پس از مرگ پادشاه، شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، برادر 
۷۶ ساله ملک سلمان و عموی ولیعهد فعلی، بر تخت پادشاهی 
تکیه زند. یکی از منابع گفته، شاهزاده احمد، تنها بردار تنی و زنده 
ملک سلمان، از حمایت اعضای خاندان، دستگاه امنیتی و برخی 

قدرت های غربی برخودار خواهد بود.
در اکتبر گذشته و در پی ماجرای قتل جمال خاشقجی، شاهزاده 
احمد، پس از چند ماه، به ریاض بازگشت. او در پاسخ به یک 

تظاهرات ضدسعودی در لندن از رهبران عربستان انتقاد کرده بود 
و از جمله سه نفری بود که در شورای بیعت با ولیعهد شدن محمد 

بن سلمان در سال ۲۰۱۷ مخالفت کرده بود.
یک منبع آگاه سعودی گفته در هفته های اخیر مقامات بلندپایه 
آمریکا به مشاوران سعودی گفته اند آن ها از شاهزاده احمد، که به 
مدت تقریبا ۴۰ سال معاون وزیر کشور بود، به عنوان یک جانشین 

احتمالی حمایت خواهند کرد.
احمد  شاهزاده  که  گفته اند  اطمینان  با  سعودی  منابع  این 
اصالحات اجتماعی و اقتصادی که بن سلمان آغاز کرده را تغییر یا 
معکوس نخواهد کرد و به قرارداد های خرید سالح احترام خواهد 

گذاشت و وحدت را به خاندان آل سعود بازخواهد گرداند.
یک منبع بلندپایه آمریکایی گفته علیرغم ارزیابی سازمان سیا 
مبنی بر اینکه بن سلمان دستور قتل خاسقجی را داده، کاخ سفید 
هیچ عجله ای برای فاصله گرفتن از ولیعهد ندارد. گر چه ممکن 
است زمانی که ترامپ از جامعه اطالعاتی درباره قتل خاشقجی یک 

گزارش قطعی دریافت کند، این موضع تغییر کند.
منابع سعودی گفته اند مقامات آمریکا نه تنها به خاطر قتل 
خاشقجی بلکه به این خاطر که محمد بن سلمان اخیرا از وزارت 
دفاع کشورش خواسته امکان خرید سالح از روسیه را بررسی 
کند، دلسرد شده اند. قتل بی رحمانه خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
ولیعهد، در کنسولگری عربستان در استانبول، باعث محکومیت 
جهانی عربستان، از جمله توسط برخی سیاستمدان آمریکا، شده 
است. سیا اعالم کرده بن سلمان دستور قتل این روزنامه نگار را 

صادر کرده است، اما دادستان کل عربستان تصریح کرده که ولیعهد 
اطالعی از قتل نداشته است.

در اثر اقدامات مناقشه برانگیز بن سلمان در یکسال گذشته، 
کل خاندان آل سعود تضعیف شد. بنا به گفته یک مقام متنفذ 
سعودی، بسیاری از شاهزاده های بلندپایه خاندان معتقدند تغییر 
ترتیب جانشینی، با هیچگونه مقاومتی از جانب نهاد های امنیتی یا 
اطالعاتی تحت کنترل بن سلمان مواجه نخواهد شد. چرا که این 

نهاد ها به کل خاندان آل سعود وفادار هستند.
زمانی که پادشاه می میرد یا دیگر قادر به حکمرانی نباشد، ۳۴ 
عضو شورای بیعت به طور خودکار محمد بن سلمان را پادشاه اعالم 
نخواهد کرد. یکی از سه منبع سعودی گفته باوجود والیتعهدی بن 

سلمان، او همچنان به تصویب صعودش به پادشاهی توسط شورای 
مزبور نیاز خواهد داشت. در حالی که شورا درخواست ملک سلمان 
برای ولیعهد شدن پسرش را پذیرفت، اما به هنگام مرگ ملک 

سلمان، شورا ضرورتا پادشاه شدن بن سلمان را نخواهد پذیرفت.
محمد بن سلمان، دسترسی به پدرش را محدود کرده و برخی 
از خواص معتقدند او برای پادشاه یک کاخ جدید، اما دورافتاده 
در شهر نئوم در کنار دریای سرخ احداث کرده است. تبوک، که 
نزدیکترین شهر به کاخ جدید است، ۱۰۰ کلیومتر با آن فاصله 
دارد. یک منبع نزدیک به خاندان سلطنتی گفته اقامت پادشاه 
در آن شهر منزوی، باعث می شود پادشاه از امور روزمره کشور 

بی اطالع باقی بماند.

یک منبع آگاه سعودی خبر داد

»عبدالعزیز« جانشین بن سلمان می شود؟!


